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Abstract   
 
Background and aims: Great investments are made in many countries to provide the grounds for every 
member of the society to be benefited. However, the results of several studies show that many people 

suffer from multiple injuries and sometimes die as they are doing sports activities. Therefore, sport is 

one of the high-risk activities with many professional damages that apart from economic costs on the 
health, include very serious psychological costs on athletes, families in specific and the whole society, in 

general. Today, it is believed that most of the accidents (about 85 percent) are due to the errors and 

carelessness of the employees. Therefore, it seems that Improving the safety culture is a basic solution to 
reduce these accidents in sports events and fields. Safety culture refers to a set of beliefs, motifs, norms, 

roles and performances that reduce the encounter of employees and managers to dangerous situations. If 

the governing safety culture in an organization is positive and desirable, this culture, as an effective 
factor, can commit all elements of the organization to have a major contribution to the safety of 

themselves and their colleagues. Management is the key element in the safety culture. Management is 

the key element in safety culture. Managers play a key and essential role in improving the safety culture, 
preventing accidents and improving job performance and culturalization, and accelerating the process. 

Among factors affecting occupational performance is the individuals' personality because the individual 

personality determines his/ her motivation and attitude toward job and the way the individual responds to 
job requirements. The value of the personality has been accepted as one of the predictors of occupational 

and behavioral performance.  According to the researchers, unsafe behaviors are highly influenced by 

individuals’ personal traits because the individuals’ personality traits determine their motifs and attitudes 
towards their job and how they meet job requirements. Therefore, individuals related to sensitive and 

safety-related conditions should be highly sensitive to observe safety principles proportionate to their 

characteristics and consider creating a positive safety culture as an essential issue in sports activities to 
reduce accidents effectively. Therefore, by identifying and investigating the personality dimensions of 

sports places managers, it can be used as a predictor of unsafe behaviors.  In summary, paying attention 

to numerous risks in sports activities is essential and taking safety culture into consideration as a major 

priority is natural is sports. Considering the role and responsibility of sport field managers in safety and 

health of athletes, spectators and other visitors, the present study aims at evaluating the safety culture 
among sport field managers based on IAEA Model and its relationship with their Demographic 

characteristics and personality. This study aims at answering the following questions: first, how is safety 

culture among sport field managers? Second, what is the relationship between the positive safety culture 
and Demographic characteristics and personality of sport field managers (gender, being extroverted or 

introverted, and experience and education level)? 

Methods: This is an applied study in terms of purpose, a descriptive survey in terms of data collection 
methodology, and a correlation study in terms of data analysis. The research population includes all the 

sport field managers in Iran that consists of 22167 participants according to the statistics of the 

Development and Maintenance of Sports Facilities of Iran. The sample size included 379 participants 
based on the table of Krejcie and Morgan. Considering the level of errors due to not receiving complete 

questionnaires (the questionnaires being lost, not answering them, incomplete and invalid 

questionnaires), a number of 416 questionnaires were distributed and finally, 400 appropriate and 
flawless questionnaires were collected and analyzed. Multistage sampling was conducted on different 

provinces and cities and finally, the sample was selected using simple random sampling. The research 

tools included Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) (1968) and demographic variables including 25 
questions and the Safety Culture Survey including 35 questions related to the field of learning and 

teaching, responsibility, safety priorities, leadership and safety integrity. To insure the face and content 

validity of the questionnaire, its first edition was investigated by the experts in the field and the required 
corrections were applied on the items according to experts’ comments. The questionnaires were used 

after the experts confirmed them. The questionnaires’ reliability was calculated to be 0.76 for the 

Eysenck Personality Questionnaire and 0.82 for the Safety Culture Survey in a preliminary study by 
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internal consistency through Chronbach’s alpha. Descriptive statistics (frequency tables, frequency 

percentage, average and standard deviation) and inferential statistics (variance analysis, independent T-

test, Pearson’s correlation coefficient and logistic regression) were used for data analysis using SPSS 19 
at the significance level of p > 0.05. 

Results: Demographic findings of the research showed that the majority of the statistical male sample 
(68.5%) holds bachelor degree (44.5%) and master degree (29.5%). Results showed that the mean safety 

culture of sport field managers was 130.12 And its standard deviation was 21.5. The score above 105 is 

regarded as the positive safety culture. The independent T-test showed that the average score of safety 
culture is higher in women than men and the difference is significant according to the value of t + -2.970 

at the significance level of P = 0.00. Results of ANOVA showed that although by the increase in the 

work experience, the level of safety culture increases, while no significant relationship was observed 
between the two variables (P = 0.657). Results of ANOVA showed that by an increase in education 

level, the positive safety culture increases, while the relationship was not significant statistically (P = 

0.391). Eta correlation coefficient showed that there is a significant (P = 0.01) negative (r = - 0.19) 
relationship between being extroverted and the safety culture. Moreover, there is a significant (P 0.00) 

and direct (r = 0.29) relationship between being introverted and the safety culture. Considering the type 

of variables and using eta correlation coefficient to investigate the correlation between the variables, 
logistic regression was used to determine which variables are strong predictors of safety culture. For 

overall estimation of the model, omnibus test analysis was used. Omnibus test showed that the logistic 

regression model was significant. That is, it can predict the variables efficiently. The log-likelihood of 
logistic regression showed that the variables are 69 percent able to determine the dependent variable. 

The results of Hosmer-Lemeshow test (HL test) for regression fitting showed that the model is 

appropriate and fit well. This means that a series of variables have predicted the criterion variable. 
Therefore, the predictors of safety culture should be identified from among the variables. Results of odds 

ratio showed that the odd ratio of being introverted and extroverted is relatively good. The odds ratio 

equals beta (β) in linear regression. The ratio was significant with 0.39 for being extroverted and 0.48 for 
being introverted. In general, the more extroverted the person is, the safety culture increases and it is 

vice versa regarding being introverted. In this regard, classification of the average values of safety 

culture aspects showed that safety priority with an average value of 31.5 and responsibility with an 
average value of 24.2 had the greatest and smallest average values. 

Conclusion: Conclusion: The safety culture is an essential element to prevent accidents from occurring 

in sports places and events. In the view of researchers, the incidence of unsafe behaviors is greatly under 

the influence of personality traits of individuals, especially managers. Therefore, the current research 

aims to investigate the relationship between personality traits of sports places' managers and their safety 

culture. Results showed that the safety culture has a significant relationship with gender, extroversion, 
and introversion of managers, but has no significant relationship with work experience and education 

level. It seems that the more positive attitude of women towards occupational issues, psychological and 

personality traits, higher sensitivity to job safety issues and avoiding risks that makes them attempt to do 
the assigned tasks in the best way and the least risks, direct more attention to safety culture in women. In 

addition, unlike the extroverted people who are risk-taking and in search of excitement do not shoulder 

their responsibilities and believe that accidents are inevitable, the introverted are indecisive, thoughtful 
and cautious. The introverted believe that events and accidents are results of their actions and are more 

satisfied with their actions. Since the introverted are conditioned more and quicker, they adapt to the 

crowd and obey the rules. They pay more attention to the current rules of safety and follow the rules to 
develop positive safety culture and reduce unsafe actions. Accordingly, the safety culture is higher in the 

introverted than in the extroverted. Regarding the lack of effect of education level on mangers’ safety 

culture, it can be stated that courses related to safety in PE is not taught in higher education in the field 
of physical education. Furthermore, during in-service courses, the training courses are held similarly for 

all the people at different education levels and this leads to the irrelevance of the awareness of managers 

and employees about safety and education level. Therefore, investigating different aspects of personality 
and safety culture, the efficiency in sports organizations can be improved and the accidents in sport 

events and fields can be reduced besides identifying and assigning people that pay less attention to safety 

culture to low-risk jobs. 
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 یورزش اماکن رانیمد یتیشخص هاییژگیو با آن ارتباط و یمنیا فرهنگ یابیارز
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 انریا ه،یاروم ه،یاروم دانشگاه ،یورزش تیریمد ارشد کارشناس: یجون یمنگشت وسفی

 تهران، ایراندانشگاه علوم پزشکی ایران، ،  مرکز تحقیقات بهداشت کاردکتری علوم کامپیوتر، وسف فقیه نیا ترشیزی: ی

 
 

   چکیده

ای آن زیاد است. ارتقاء فرهنگ ایمنی راهکاری اساسی در جهت کااه  های حرفههای پرخطر بوده و آسیبورزش جزء فعالیت زمینه و هدف:

شوند. با توجه به نق  و مسائولیت مادیران امااکن ورزش در ایمنای و سارمت ورزشاکاران، تماشااگران و ساایر ث محسوب میگونه حواداین
 هااییژگایو ارتباط آن باا و سازمان انرژی اتمیبراساس مدل  یاماکن ورزش رانیمد نیدر ب یمنیفرهنگ ا یابیارزمراجعین، هدف این پژوه  

 بود. آنان  یتیشخص

ی مدیران اماکن ورزشی کشور بود که بر اسااس آماار شارکت توساعه و تجهیاز امااکن جامعه آماری این پژوه ، شامل کلیه روش بررسی:

نفر انتخاب شد.  با توجه به تعیین سطحی از خطا  923باشد. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان نفر می 66122ورزشی کشور شامل 
پرس  نامه مناسب و بادون نقا   644پرس  نامه توزیع گردید که در نهایت  612های سالم و کامل تعداد  به منظور عدم دریافت پرس  نامه

صاورت ی انجاام گرفات و در نهایات نموناه بهای مرحلاهصورت خوشهگیری بهجمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش نمونه
و ( باه هماراه متریرهاای دماوگرافیکی 1321های شخصیتی آیزنا  )مل دو پرسشنامه ویژگیابزار این پژوه  شاتصادفی ساده انتخاب گردید. 

پذیری، اولویت ایمنی، رهبری و یکپارچکی ایمنی مرتبط با پنج حوزه یادگیری و آموزش، مسئولیت سؤال 93فرهنگ ایمنی مشتمل بر  پرسشنامه
قارار  زمینه این در نظرانمتخصصان و صاحب بررسی مورد آن اولیه ویرای  مه،پرسشنا روایی محتوایی و ظاهری از اطمینان حصول برایبود.  

گرفات. پایاایی  قارار اساتفاده ماورد از تأییاد پا  و شد ها انجامسنجه روی بر الزم ها اصرحاتگرفت و با توجه به نظرات و پیشنهادهای آن
هاا از آماار وتحلیل دادهباه دسات آماد. جهات تجزیاه 16/4و  22/4ترتیاب  ها نیز در ی  مطالعه مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ بهپرسشنامه
جداول فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )تحلیل واریان ، تی مستقل، ضاریب همبساتگی پیرساون و ) توصیفی

 ( استفاده گردید. >43/4p) داریدر سطح معنی SPSS19افزار رگرسیون لجستی ( با استفاده نرم

گاردد، شاده مببات ارزیاابی میبود که مطابق قاعده تعریف 16/194 د که میانگین فرهنگ ایمنی مدیران اماکن ورزشینتایج نشان دا ها:یافته

قیم و معناادار فرهنگ ایمنی مببت در بین زنان نسبت به مردان به صورت معناداری وضعیت بهتری دارد. فرهنگ ایمنی با درونگرایی رابطه مسات
بینی فرهنگ ایمنی مدیران اماکن ورزشی سهم بیشتری دارد. نتاایج نشاان داد و با برونگرایی رابطه معکوس و معناداری دارد. برونگرایی در پی 

 یمنایعاد فرهنگ ادر اب هانیانگیم یبندرتبهکه رابطه معناداری بین نمره فرهنگ ایمنی مدیران و سطح تحصیرت وجود ندارد.  در همین راستا 
 اند. را به خود اختصاص داده نیانگیم نیو کمتر نیشتری( ب6/66) ی با میانگینرپذیتی( و مسئول3/91) ی با میانگینمنیبه ا تیاولو نشان داد که

حداقل ریسا  و شود که با پذیرش های شخصیتی زنان و خطرپذیری کمتر آنان نسبت به مردان باعث میرسد ویژگیبه نظر می گیری:نتیجه

پایبند باه قواعاد و مقاررات  ومحتاط  ،درونگرا، متفکرفرهنگ ایمنی باالتر وظایف محوطه را به انجام رسانند. همچنین بر خرف برونگراها  افراد 
خصایتی ضامن توان باا بررسای ابعااد شگردد.  بنابراین میهستند. بکارگیری قوانین سبب رشد فرهنگ ایمنی مببت و کاه  اعمال ناایمن می

 .های ورزشی را ارتقاء دادشناسایی و جابجایی افرادی که توجه کمتری به فرهنگ ایمنی دارند به مشاغل کم خطرتر، ایمنی در سازمان
 

 : گزارش نشده است.تعارض منافع

 حامی مالی نداشته است. :منبع حمایت کننده

 هاکلیدواژه

  ،یابیارز

  ،یمنیا فرهنگ

 یتیشخص هاییژگیو

  ،(ییدرونگرا ،ییرونگراب)

 یورزش اماکن رانیمد
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 و همکاران پور نیحس اسکندر

 مقدمه
های بدنی در ابعااد امروزه کارکردهای ورزش و فعالیت
ساا    . ورزش(1)مختلااب باار کواای  نیاایده نیواات 

تندرستی افراد، سالمت جامعه و ایجاد امنیت حیاا  در 
همااه ابعاااد جواامانی، رواناای، طهناای، رااا  ی و  یااره 

اندرکاران متعهاد هار گردد و تنجه موئنالن و دستمی
؛ باه همای  (2)جامعه را به خند معطنف نمانده اسات 

دلیل در بویاری از کشنرها برای فراهم سااخت  زمیناه 
هاای گاااریمعه از فناید آن سارمایهمندی آحاد جابهره

. باا ایا  حاات نتاای  (1)رظیمی صنر  گرفتاه اسات 
دهناد کاه افاراد زیاادی در تحقیقا  متعددی نشان می

هااای ورزیاای د ااار حاای   اارداخت  بااه فعالیاات
. (3)یانند های متعدد و گاهاا  مارم مایدیدگیآسی 
 نا ایراجتناب  دیده خطرها، بروز و حنادث مختلب وقنع

 اقتصاادی هایهزیناه بار کاه راالوه ؛(4) ورزش اسات

 بوایارجديی یناختیروان هایهزینه با سالمتی، مرت ط

 نر به جامعه کل و خاص  نربه ورزیکاران و خانناده بر
. امروزه رقیده بر ای  است کاه (5) کنندمی تحمیل رام

تانجهی کارکناان بیشتر حنادث به واسطه خطاها و بای
رساد گاام اساسای در نابرای  به نظر میآید، ببنجند می

جهت کاهش حنادث ایجاد یک فرهنگ ایمنای مناسا  
( در  ژوهشای 1331. حوی   انر و همکااران)(6) باید

ها در  یشگیری تری  مقنلهفرهنگ ایمنی را یکی از مهم
 . (5) انداز حنادث ورزیی بیان نمنده

 1396اصطالح فرهنگ ایمنی برای اولی  باار در ساات
ای فاجعه  رننبیال مانرد تنجاه قارار گزارش هوته در

گرفت و در گزارش آژانس انرژی اتمای فرهناگ ایمنای 
. (1) ضعیب رامل مؤثر در بروز ای  فاجعه قلمداد گردید

هاا، ای از باورها، انگیزهمنظنر از فرهنگ ایمنی، مجمنره
ها و رملکردهایی است که منج  کاهش هنجارها، نقش

و ماادیران بااا یاارایط خطرنااا   رویااارویی کارکنااان
. مطالعا  متعدد در ارت اط باا رلال حانادث (9)یندمی

درصاد حانادث نتیجاه  95دهند کاه بایش از نشان می
 هاتری  آنرفتارهای ناایم  است که خطای انوانی، مهم

های جلنگیری از بروز حانادث، باه . یکی از راه(3) ستا
مادیران وجند آوردن و تقنیت فرهنگ ایمنی است کاه 

 سازی و تواری  ایا  امار دارنادنقش مهمی در فرهنگ
بر اساس نتای  تحقیقاا  انجاام یاده در مننتاناا  .(11)
تری  رنصر آید که مدیریت کلیدی(  نی  بر می1333)

در مقنلااه فرهنااگ ایمناای اساات و سااطنح مختلااب 
هاای مدیریتی، روندهای ایمنای و بهدایات را از جن اه

. بناابرای  نقاش (11) دهندمیمختل ی تحت تأثیر قرار 
مدیران در ارتقاء فرهنگ ایمنی،  یشگیری از حانادث و 

 ارتقاء رملکرد یغلی بویار مهم و حیاتی است. 
از جمله رنامل تأثیرگاار بار به اند رملکارد یاغلی، 
یخصیت افراد اسات، زیارا یخصایت فارد، انگیازش و 

ای کااه فاارد بااه نگاارش او را نواا ت بااه یااغل و یااینه
 .(12)نمایددهد را مشخص میا  یغلی  اسخ میاقتضائ

بینای امروزه ارزش یخصایت باه رنانان یکای از  ایش
های رملکرد یغلی و رفتاری  ایرفته یاده اسات کننده

و منحصار باه فارد اسات  . یخصیت رنصاری(12،13)
در   قاا  مختلاب  اند افاراد رایناسان سعی کردهروان

ای کاه دهبندی یناخته یا  قه جای دهند.یخصیتی 
برونگرایای  -به صنر  درونگرایای  یشنهاد کرده، 1کارت
های منحصر به خاند را دارناد. که هر کدام ویژگی است
های یخصیتی مانناد درونگرایای و برونگرایای از ویژگی

هاای فاردی در زمیناه جمله رنامل ت یی  کننده ت او 
بار ایا   2انگیزیی، هیجانی و رملکردی هوتند. آیزنگ

 ایری افراد درونگارا و برونگارا که میزان تحر  باور بند
 اایری با هم مت او  است. درونگراهاا آساتانه تحریاک

تری دارند، بنابرای  برای  رداخت  به کااری بهینه  ایی 
نیاز به محر  زیادی ندارند، در صنرتی که ای  وضعیت 

هاا حاالتی رکاس دارد و ایا  ت ااو  را در بی  برونگرا
هااا در رملکاارد زیوااتی و رصاا ی آننایاای از ت اااو  

دانند که هم جن ه ارثای و هام جن اه محیطای دارد می
مند به رفتارهاای یناسان رالقه. بر ای  اساس روان(14)

ای کاه یغلی معتقدند که یخصیت افراد باا نانع حرفاه
ها در آن حرفاه کنند با نحنه رمل و رفتار آنانتخاب می
شگران بروز رفتارهاای . به رقیده  ژوه(15)ارت اط دارد 

هاای یخصایتی ناایم  تا حد زیادی تحت تأثیر ویژگای
تانان باا یناساایی و بررسای باید، بنابرای  میافراد می

ابعاد یخصیتی مدیران اماک  ورزیای، از آن باه رنانان 
ی رفتارهاای نااایم  اسات اده بینی کنندهیک ابزار  یش

د و بار ( در مطالعا  خان1392) 3کرد. ریزن و میولوکا
که یک ابازار  4اساس  رسشنامه بیمارستان میدت سکس

                                                           
1. Karel 
2. Isenck 

3. Risen and Myselska 
4. Middlesex  

11/11/13تاریخ پذیرش:               63/3/11تاریخ دریافت:   
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گیاری صا ا  متنانع یخصایتی در اولیه بارای انادازه
کارهای بالینی است، نشان دادند که بی  آماادگی بارای 

. (16)هاای یخصایتی رابطاه وجاند دارد خطا و ویژگی
هاای حوااس و بنابرای  افرادی که در ارت اط با منقعیت

بایوات باا تنجاه باه گیرند مایقرار میمرت ط با ایمنی 
وضعیت یخصیتی خند باالتری  حواسایت نوا ت باه 
ررایت اصنت ایمنی و ایجاد یک فرهنگ ایمنی مث ت به 

های ورزیای مانرد رننان یک موئله اساسی در فعالیت
نظر قرار دهند تا حنادث به یکل مؤثری کااهش یابناد. 

صانر  ههای ارزیابی فرهنگ ایمنای کاه بایکی از مدت
ویژه و اختصاصی برای فرهنگ ایمنی ایاره یده اسات، 

. در (11)بایاد بعدی آژاناس انارژی اتمای مای 5مدت 
( بار روی 2113) ای که تنسط لان ز و همکاارانمطالغه

های دیگار  صانر  گرفات، مقایوه مدت ماکنر با مدت
مشخص ید که ابعاد ایا  مادت بارای سانجش ایمنای 

بار ایا  دو بعاد اولنیات باه  بایند. راالوهتر میمناس 
هاای ایمنی و یکپاار گی ایمنای در هیدکادام از مادت

تنان باه بایند. لاا ای  مدت را میدیگر قابل تنجیه نمی
رنانان یاک ابازار کارآماد در سانجش فرهناگ ایمناای 

. بنابرای  تنجه به خطرا  متعادد در (19)است اده کرد 
گارفت  های ورزیی امری حیاتی است و در نظر فعالیت

فرهنگ ایمنی به رننان اولنیات اصالی در ورزش اماری 
  یعی است. باا تنجاه باه نقاش و موائنلیت مادیران 
اماک  ورزش در ایمنی و سالمت ورزیکاران، تمایاگران 
و سایر مراجعی  ما در ای   اژوهش باه دن اات ارزیاابی 
فرهنگ ایمنی در بی  مدیران امااک  ورزیای براسااس 

هاای یخصایتی ط آن باا ویژگایو ارت ا IAEA 5مدت  
آنان هوتیم. در واقا  باه دن اات  اساخ باه دو  رساش 
هوتیم که اوال  وضعیت فرهنگ ایمنی در بای  مادیران 
اماک  ورزیی  گنناه اساتث ثانیاا   اه ارت اا ی بای  

هاای یخصایتی مادیران فرهنگ ایمنی مث ت و ویژگی
 اماک  ورزیی وجند داردث 

 
 بررسی روش

 اژوهش، مادیران امااک  ورزیای  جامعه آماری ایا 
بند. اماک  ورزیی کاه   ات تعریاب و براسااس  کشنر

ا الرااا  یاارکت تنسااعه اماااک  ورزیاای دارای ماادیر 

                                                           
5. International Atomic Energy Agency 

گیری (. روش نمننااهN=22161) اناادمجمنرااه باانده
 ای انجام گرفت، بادی  منظانرای مرحلهصنر  خنیهبه
 33 ،هاااهااای اسااتاناسااتان و از باای  یهرسااتان 11

تخاب گردید و در نهایت نمننه با است اده از یهرستان ان
 صنر  تصادفی ساده انتخاب گردیادجدوت منرگان و به

(313=n محققاای  باارای ا مینااان از دقاات کااار و .)
هاا در  رسشنامه %11جلنگیری از افت آماری با افزایش 

 رسشاانامه  411ن اار تنزیاا  کااه در نهایاات  416باای  
 فت.صحیح دریافت و منرد بررسی قرار گر

در ایاا   ااژوهش از سااه  :آوری ا الرااا اباازار جماا 
 رسشنامه فرهنگ ایمنی که  -1 رسشنامه است اده ید: 

تنسط آژانس بی  المللی انرژی اتمای منتشار گردیاد و 
مارت ط باا  ان  حانزه آمانزش و  سؤات 35مشتمل بر 

 ااایری، ره اری، اولنیات ایمناای، یاادگیری، موائنلیت
روایی صنری ت اده گردید. باید، اسیکپار گی ایمنی می
 تنسط دی اه خواروی و همکااران و محتنی  رسشنامه

صنر  گرفت که ضری  یااخص روایای محتانی  (19)
بانده اسات.  %91و نو ت روایی محتنی باه کال  31%

همدنی  روایی آن تنسط کاریناساان ایمنای و اسااتید 
بدنی دانشاگاه مانرد تأییاد قارار گرفات. ضاری  تربیت

ه در یااک آزماانن آزمایشاای بااه روش  ایااایی  رسشاانام
هماهنگی درونی و با محاسا ه ضاری  آل اای کرون اا  

یاد. در ایا   اژوهش، ساؤاال   α= 32 تعیی  گردیاد
دهی ای نمرهدرجه 5 رسشنامه مطابت با مقیاس لیکر  

گردید و نمره کلی فرهنگ ایمنی استخراج گردید. برای 
  اده گردیادارزیابی نمره فرهنگ ایمنی از رابطه زیر است

(13). 

μ =
5𝑘+𝑘

2
=

5×35+35

2
= 105  

نماره فرهناگ  μتعداد سؤاال  و  𝑘که در رابطه فنق 
مانرد  35ایمنی است.  نن تعداد ساؤاال   رسشانامه 
 115یااده از باانده اساات لاااا  ناندااه نمااره محاس ه

 115بیشترباید فرهنگ ایمنی مث ت و  نانده کمتر از 
 -2 گااردد.ابی میبایااد فرهنااگ ایمناای من اای ارزیاا

( کااه دو راماال 1369)  رسشاانامه  یخصاایت آیزنااک
سؤات  24)برونگرایی و درونگرایی( را در قال   یخصیتی

داد و روایای  رسشانامه باا تنجاه باه منرد بررسی مای
نظرا  صاح  نظران و هموانی درونی آن تنسط ساید 
احواااان امیرحواااینی و ناااادر جع ریاااان جهرمااای 
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آن از  ریت آل ای کرون اا   (بررسی ید و  ایایی1396)
 بدست آمده بند.   α=94به میزان 

ی متغیرهای دومنگرافیکی)س ، جنوایت،  رسشنامه
 سطح تحصیال  و تجربه کاری(. 

جداوت فراوانی، ) ها از آمار تنصی یوتحلیل دادهتجزیه
درصااد فراواناای، میااانگی  و انحااراف معیااار( و آمااار 

ی موااتقل، اسااتن ا ی )ضااری  ه وااتگی  یرساانن، تاا
تحلیل واریانس و رگرسینن  ناد متغیاره( باا اسات اده 

( >15/1p) داریدر ساااطح معنااای SPSS19افااازار نرم
 صنر  گرفت.

 
 هایافته
 رسشاانامه  411یااده  رسشاانامه تنزی  416از باای  
 .(1)جدوت  آوری گردیدیده جم تکمیل

تنزی  نمره میانگی  فرهنگ  2با آنالیز داده در جدوت 
مشاخص گردیاد.  5/21با انحراف معیار  12/131ایمنی 

همدنی  تنزی  نمره فرهنگ ایمنی بر حو  جنوایت، 
 4و  3، 2تحصیال  و سابقه کاری به ترتیا  در جادوت

 اند.مشخص یده
با آزمنن تی موتقل و بر   ت یافته های ای  مطالعاه 

طکر یده است. میانگی  نماره فرهناگ  2جدوت  که در
مردان اسات و ایا  ت ااو  از نظار ایمنی زنان بیشتر از 
 (.t=-311/2و  P=11/1آماری معنادار است. )

 هاییافته   ت  رفه و بربا آزمنن تحلیل واریانس یک

طکریده است، با بااال رفات   3 جدوت در که مطالعه ای 
سطح تحصیال ، فرهنگ ایمنی مث ات افازایش دایاته 

 ن اانده اساات معنااادار ارت اااط ازنظاار آماااری ولاای ایاا 
(331/1=P.) 

 هاییافته   ت  رفه و بربا آزمنن تحلیل واریانس یک

طکریاده اسات، اگر اه باا  4 جادوت در که مطالعه ای 
افزایش سابقه کاری میزان فرهنگ ایمنی مث ت افزایش 

یابد ولی ارت اط معناداری بی  ای  دو متغیر مشاهده می
 .(P=651/1) نگردید

 اده در  اژوهش با تنجه به ننع متغیرهای مانرد اسات
حاضاار از ضااری  هم وااتگی اتااا باارای بررساای میاازان 

نشاان  5هم وتگی است اده گردید. همانگننه که جدوت 

 یرتها بر حسب جنسیت و تحصفراوانی آزمودنی -1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی 

 3/21 626 مرد
 3/91 162 زن
 144 644 جمع
 23/11 23 کاردانی
 3/66 121 کارشناسی
 63/63 112 کارشناسی ارشد

 3/2 94 دکتری یا دانشجوی دکتری
 144 644 جمع

 

 توزیع نمره فرهنگ ایمنی در بین مدیران ورزشی -2جدول 

 جنسیت
 هاآزمودنی

 نمره
 مببت

 هنمر
 منفی

میانگین 
 نمره

حداقل 
 نمره

حداکبر 
 نمره

انحراف 
 معیار

فرهنگ 
 ایمنی

 مببت 9/64 3/122 32 23/191 16 164 زن
 مببت 2/66 131 33 3/161 36 616 مرد
 مببت 3/61 23/126 3/32 16/194 21 996 جمع

 

 توزیع فرهنگ ایمنی در بین مدیران ورزشی برحسب تحصیرت -3جدول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی اردانیک فرهنگ ایمنی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 34 62 49/11 149 99/14 169 21.22 33 مببت
 14 9 32/11 16 22/13 93 99/61 12 منفی
 4/144 94 4/144 112 4/144 121 4/144 23 مجموع
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دهد بی  برونگرایی و فرهنگی ایمنی رابطه معنادار و می
من ی وجند دارد. و همدنی  بای  درونگرایای فرهناگ 
ایمنی رابطه معناادار و مواتقیم وجاند دارد. همدنای  

دهد که ضری  هم وتگی درونگرایی ان مینش 5جدوت 
و فرهنگی ایمنی باالتر از بقیه متغیرهاست. به  نر کلی 
میزان ضری  تعیای  بای  متغیرهاا  اایی  مای بایاد. 

بررسای  15/1ضرای  هم واتگی در ساطح معنااداری 
گردید. با تنجه باه نانع متغیرهاا و اسات اده از ضاری  

بای   هم وتگی اتاا جهات بررسای میازان هم واتگی
متغیرهااا باارای تعیاای  اینکااه کاادام یااک از متغیرهااا 

بایااند، بایااد از باای  قاانی فرهنااگ ایمناای ماای اایش
رگرسینن لجوتیک است اده نماند. مرحلاه اوت تحلیال 
رگرسینن لجوتیک برآوردن کلی مدت است. ای  برآورد 

گیرد. انجام می 6با است اده از تحلیل آزمنن اوم نی بنس
آورده یده است. نتاای  نشاان  6نتای  آزمنن در جدوت 

بایاد؛ دهد که مدت رگرسینن لجوتیک معنادار مایمی
یعنی قادر  ت یای  و کاارآیی الزم بارای  ایش بینای 

 متغیرها را داراست.

                                                           
6. Omnibus 

مرحله بعدی در رگرساینن لجواتیک مربانط باه دو 
نمااایی و ضااری  تعیاای   اازودو آماااره لگاااریتم درساات

بایند تعیی  میباید. ای  ضری  تقری  های ضری  می
نزدیاک بایاند یعنای متغیرهاای  1و هر  اه قادر باه 

موتقل در ت یی  واریانس متغیر وابواته قادر  بااالیی 
بایاد مای 639/1 ،1دارند. ای  آماره با تنجه به جادوت 

 نزدیک تر است. 1که تقری ا به 
 63بدان معناست که متغیرها به انادازه  1ای  جدوت 

ا دارناد. نتاای  آزمانن درصد قادر  ت یای  همادیگر ر
جهاات نشااان دادن باارازش  9 لمشاان جاادوت-هنساامر

بینای تغییارا  رگرسینن نشان داد که میزان براز  ایش
مدت مناس  بنده و از برازش الزم برخنردار اسات. ایا  
بدی  معنا بند که یک سری از متغیرها متغیار ماال  را 

  یش بینی نمنده اند. 
رهای س ، تحصیال ، لاا، باید دانوت که از بی  متغی

بی  تجره کاری و درونگرایی و برونگرایی کدام یک  یش
بایند. به همای  منظانر باه بررسای فرهنگ ایمنی می
های آزمنن رگرساینن لجواتیک مای آماره والد و بخت

آورده یاده  3 ردازیم. نتای  آماره بخات هاا در جادوت 
 است.

 ورزشی برحسب سابقه کار توزیع فرهنگ ایمنی در بین مدیران -4جدول 

 سال 64بیشتر از  سال 64 تا 14 سال 14کمتر از  فرهنگ ایمنی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 13/13 143 13/19 139 36/23 24 مببت
 13/16 13 13/12 91 62/64 11 منفی
 4/144 11 4/144 116 4/144 161 مجموع

 

 (eta)نتایج ضریب همبستگی اتا -5جدول 

 شاخ  آماری
 متریرها

ضریب همبستگی 
 (ETAاتا)

R2 Sig. 
 تقریب اسپیرمن تقریب پیرسون

 41/4 46/4 49/4 - 13/4 برونگرایی و فرهنگی ایمنی
 44/4 46/4 41/4 63/4 درونگرایی و فرهنگی ایمنی
 14/4 16/4 446/4 461/4 تجربه کاری و فرهنگی ایمنی
 41/4 43/4 446/4 423/4 تحصیرت و فرهنگی ایمنی
 16/4 16/4 441/4 46/4 سن و فرهنگی ایمنی

P< 43/4  

 نتایج آزمون اوم نی بوس/معناداری مدل رگرسیون لجستی  -6جدول 

 .Sig (dfدرجه آزادی ) کای دو )کای اسکوئر( 

 46/4 6 223/12 مرحله اول
 41/4 6 236/11 بلوک
 44/4 6 316/93 مدل
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( در رگرساینن خطای Bبخت هاا معاادت بتاا ) آماره
برمی آید میزان آماره  3باید. همانگننه که از جدوت می

بخاات هااای درونگرایاای و برونگرایاای از نواا ت خاانبی 
برای برونگرایی  – 33/1برخنردارند. ای  نو ت با میزان 

بایند. به  انر کلای برای درونگرایی معنادار می 49/1و 
گرایای و برونگرایای از تنان نتیجاه گرفات کاه درونمی
بایند. ولای ایا  قنی فرهنگی ایمنی میبی  های  یش

نکته را باید به یاد دایت که ضاری  درونگرایای مث ات 
است و برونگرایی من ی، یعنی هر  اه قادر درونگرایای 
باااال رود فرهنااگ ایمناای باااال ماای رود و در خصاانص 

 باید.برونگرایی ای  ت یی  بر رکس می
لنیت ها در ابعاد فرهنگ ایمنی اوبندی میانگی با رت ه
( بیشاتری  و 2/24)  ایری( و موئنلیت5/31) به ایمنی

 اند.کمتری  میانگی  را به خند اختصاص داده
 
 

 گیریبحث و نتیجه
نتای  مطالعه حاضر که فرهنگ ایمنی مادیران امااک  
ورزیاای را ماانرد ارزیااابی قاارار داده اساات، مشااخص 

نماید که فرهنگ ایمنی ای  افراد مث ت بانده اسات. می
 12/131تنجه به میانگی  نماره فرهناگ ایمنای کاه با 

ای از  ایش تعریاب بنده و با رنایت به اینکه   ت قارده
به رننان فرهنگ ایمنای مث ات  115یده نمره باالتر از 

گردد. لاا به  نر کلی فرهناگ ایمنای مادیران تلقی می
گردد. مطالعا  نشان داده اماک  ورزیی مث ت تلقی می

هاای نی رنصری ضروری در تاالشاست که فرهنگ ایم
سااازمانی باارای  یشااگیری از حاانادث در محاایط کااار 

باید. در صنرتی که فرهناگ ایمنای حااکم در یاک می
تناناد باه سازمان مث ت و مطلنب باید، ای  فرهنگ می

رننان راملی مؤثر همه ارکان سازمان را متعهد نماید تاا 
 ای در ایمناای خااند و همکارانشااان دایااتهسااهم رمااده

. نتااای  ایاا  مطالعااه نشااان داد کااه نمااره (13)بایااند 

 درست نمایی و پزودونتایج آزمون  -7جدول 

 پزودو درست نمایی مرحله

 ضریب تعیین نیجل کرک ضریب تعیین کاک  و نل
1 231/4 266/4 226/4 

 

 لمشو-آزمون هوسمر -8جدول 

 .Sig (df) درجه آزادی )کای اسکوئر( کای دو مرحله

1 26/93 3 46/4 

 

 هاآماره بخت -9جدول 

 B S.E آماره والد df Sig 

 16/4 9 499/4 33/4 469/4 سن
 41/4 9 494/4 39/4 436/4 تجربه
 19/4 9 463/4 36/4 423/4 تحصیرت
 41/4 9 631/2 46/4 -93/4 برونگرایی
 44/4 9 331/1 49/4 61/4 درون گرایی
 - 9 639/1 316/1 213/6 مقدار ثابت

 

 مدیران ورزشی توزیع نمره میانگین هر ی  از ابعاد پنجگانه فرهنگ ایمنی در بین -11جدول 

 rمقدار  میانگین نمره فرهنگ ایمنی

 درونگرایی برونگرایی
 924/4 -69/4 3/91 اولویت به ایمنی
 13/4 -63/4 1/63 رهبری
 63/4 -96/4 6/66 پذیریمسئولیت

 16/4 -92/4 6/63 یکپارچکی ایمنی
 94/4 66/4 2/62 یادگیری و آموزش
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فرهنگ ایمنی مادیران زن باه نوا ت ماردان میاانگی  
بیشتری دایته است و تعداد کمتری باه نوا ت نمنناه 

اند و آنالیز آماری صنر  گرفتاه دارای ایمنی من ی بنده
و  1الیاروال (.P=11/1) دهدت او  معناداری را نشان می

نشان داد کاه جنوایت بار مخاا ره  ایدر مطالعه9لنی 
داری دارد باه  انری کاه ماردان در کردن تأثیر معنای

مقایوااه بااا زنااان رفتارهااای  رخطاار بیشااتری مرتکاا  
در مطالعه خند نشان دادند کاه  3ینند. ریمن و ابرممی

هاااای بااااالتری در ماااردان نوااا ت باااه زتاااان رت اااه
خناهی، خطر  ایری، تخل ا  و خطاها دارناد. در هیجان

در ارت ااط باا 11تنان به گ ته ریادلیت یی  ای  یافته می
اختالفا  هنرمننی، رص ی و یایمیایی بای  دو جانس 

تانان باه نگارش . همدنای  مای(21 ،21)ایاره نماند 
هاای یخصایتی و تر زنان به موائل یغلی، ویژگیمث ت

روانی زنان و حواسیت بیشتر آناان نوا ت باه مواائل 
نمایناد باا کاه ساعی مایایمنی یغلی و دوری از خطر 

 ایرش حداقل ریوک وظایب محن ه را به بهتری  نحن 
. ایا  نتاای  باا نتاای  (13)به انجام رسانند، ایاره نمند 

 .(22 ،13)ت ریز ی و یکاری همخنانی دارد 
برای بررسی اثر تحصایال  و ساابقه کااری بار نماره 
فرهنگ ایمنای از آزمانن تحلیال واریاانس یاک  رفاه 

نتای  نشان داد کاه رابطاه معنااداری بای   است اده ید.
نمره فرهنگ ایمنی مادیران و ساطح تحصایال  وجاند 

نتای  ای  مطالعه با نتاای  یاکاری و . (P=331/1) ندارد
همکاااران، جع ااری ندویاا  و همکاااران، تقدیواای و 

 ،24 ،23 ،13)همکاران و ح ی ی و همکاران همخانانی 
و محماد فاام (، حلانانی  1339) 11و با مطالعه لی (25

تانان در تنجیه ای  امار مای. (21 ،26، 6) مغایر  دارد
گ ت که در مقا   تحصیلی دانشگاهی در ریته تربیات 
بدنی، واحد درسی مرت ط باا ایمنای در ورزش تادریس 

های آمانزش حای  خادمت یند. همدنی  در دورهنمی
های آمنزیی به  نر یکوان برای افراد باا ساطح کالس

یاند و همای  امار بارا  اجارا مایتحصیال  مختلب 
یااند میاازان آگاااهی کارکنااان از ایمناای بااا سااطح ماای

تحصیال  مرت ط ن اید،  را که تماام ساطنح مختلاب 

                                                           
7. Lauriola 

8. Levin 

9.  Rimo and Abreg 
10. Ridley 

11. Lee 

هاای رایا  ساازمان در تحصیلی، در یک راستا از آگاهی
 برند.زمینه ایمنی بهره می

همدنای  نتاای  ایاا   اژوهش نشااان داد کاه رابطااه 
فرهنگ ایمنی وجند نادارد. کاری و معناداری بی  سابقه

(651/1=Pنتای  ای  مطالعه با نتای  مطالعه حلانانی .)  و
که  12همکاران، ملکی همکاران، ح ی ی و همکاران و ین

بیان می نمایند با افزایش ساابقه کااری نماره فرهناگ 
یابد ولی ایا  افازایش از لحاا  ایمنی مث ت افزایش می

 (23 ،29 ،25، 6)آماری معنادار نیوت، همخانانی دارد 
مغاایر  دارد  و با مطالعه جع اری ندویا  و و یاکاری

(13، 23). 
های یخصیتی )درونگرایی( با با بررسی ارت اط ویژگی

فرهنگ ایمنی مث ت، نتای  ایا  مطالعاه نشاان داد کاه 
بی  درونگرایی و فرهنگ ایمنی مث ت رابطه مواتقیم و 

(. همدنی  با تنجاه باه r=231/1) معناداری وجند دارد
درونگرایی با ابعاد فرهناگ ایمنای  11های جدوت یافته

 اایری، اولنیات باه ایمنای، ره اری و مانند: موئنلیت
یادگیری و آمنزش ارت اط مواتقیمی و معنااداری دارد. 
نتای  ای   ژوهش با نتای  رحیمی  ردنجانی و همکاران، 

اتیان و قاسمی و همکاران، اریاادی و همکااران و ساماو
 اایری، نماید با افزایش موائنلیتهمکاران که بیان می

تعهاد و اولنیات باه ایمنای مادیران، فرهناگ ایمناای و 
رفتارهای ایم  افزایش و رملکارد نااایم  آناان کااهش 

محماندی و  و باا نتاای  (33-31) یابناد، همخانانیمی
کند بی  درونگرایی و انجام ارماات همکاران که بیان می

 .(34) بطه موتقیمی وجند دارد مغایر  داردناایم  را
رالوه بر ای  نتیجه گرفته یاد کاه درونگرایای ساهم 

 13میدالبینای فرهناگ ایمنای دارد. بیشتری در  ایش
حانادث را معلانت رفتاار  معتقد است درونگراها وقای  و

افراد درونگارا باه ، ترنداز کار خند راضی دانند وخند می
 از حد یار ی مای یانند،تر و بیش ای  رلت که سری 

هواتند همرنگ با جمارت و  ای ند به قنارد و مقاررا  
ها معتقدند که حانادث باه دلیال رمال و . درونگرا(15)

رفتار خند آناان اسات و خاند را موائنت ارماات خاند 
تار درگیار رفتارهاای نااایم  و دانناد. بناابرای  کاممی

ز ینند. ای  افراد در ماناقعی کاه ایات اهی احنادث می
زند معتقدند خندیان مقصارند و باه دن اات آنان سر می

                                                           
12. Siu 

13. Michel 
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هااایی باارای ج ااران و رفاا  آن به ااند و یااافت  روش
. همدنی  فارد درونگارا، دو دت، (11) ایت اها  هوتند

گنناه تانان ایا مت کر و محتاط است. بر ای  اساس می
استن اط کرد که رفتاار درونگرایاان باه صانر  درونای 

  راماال بااه مراتاا  بهتاار از یااند و ایاابرانگیختااه ماای
های بیرونی است، زیرا تقنیت بیرونی همیشاه در محر 

دسترس نیوت. درونگراها مهار  را در  یشرفت ترجیح 
دهناد و در انجاام دهند و به آن ارزش بیشاتری مایمی

کاه امنرا  کااری و یاغلی محتااط هواتند. در حاالی
ت دادناد. باه هار حاابرونگراها یانس تصادف را برتر می

افراد با کنترت درونی در کارهای خند  یشرفت بیشاتری 
یاان الزامای تنانند در امنری که ررایتدارند و بهتر می

هااا و . ایاا  افااراد یکواات(35) اساات منفاات بایااند
 اایر دهناد، موائنلیتها را به خند نو ت مایمنفقیت

نمایند وظاایب خاند را باه درساتی هوتند و تالش می
رساد ایا  گنناه افاراد باه نظر می. به (11) انجام دهند
های خاص خند، تنجه بیشتری به قنانی  و دلیل ویژگی

مقررا  منجند در ارت اط با ایمنای دایاته بایاند و باا 
بکارگیری قنانی  س   ریاد فرهناگ ایمنای مث ات و 

 کاهش ارمات ناایم  گردند.  
)برونگرایی( باا  های یخصیتیبا بررسی ارت اط ویژگی

مث ت، نتای  ایا  مطالعاه نشاان داد کاه فرهنگ ایمنی 
بی  برونگرایی و فرهنگ ایمنی مث ت رابطاه معکانس و 

(. رالوه بار ایا  نتاای  r=-131/1) معناداری وجند دارد
رگرسااینن  نااد متغیااره نشااان داد کااه برونگرایاای در 

بینی فرهنگ ایمنی به صنر  معکنس مؤثر اسات.  یش
ا باه دلیال ایا  تحقیقا  متعدد نشان داده که برونگراه

که همیشه رنامل بیرونی از ق یال یاانس، سرننیات و 
دانند، لزومی برای تاالش از تصادف را دخیل در امنر می

بینند. برونگراها برخالف درونگراها اهال خطار خند نمی
 کردن، در جوتجنی هیجاان و ق انت مخاا ره هواتند

 ایرند و معتقدناد . آنان موئنلیت کار خند را نمی(35)
 .(11)دث  یر قابل  یشگیری هوتند حنا

کند که افاراد ای بیان می( در مطالعه1399) 14هانو 
دقتاای، برونگاارا بااه دلیاال رفتارهااای خطر ااایری و باای

. در (36) نماینادرفتارهای ناایم  بیشتری را تجربه مای
ای   ژوهش بی  برونگرایی و فرهنگ ایمنی مث ت رابطه 

گنناه مک  است ای معکنسی و معناداری وجند دارد و م

                                                           
14. Hansen 

های یخصیتی و باه دلیال رادم افراد با تنجه به ویژگی
تنجه به فرهنگ ایمنی مث ت س   انجام ارمات نااایم  
و در نهایت س   بروز حنادث در اماک  ورزیی گرددند. 

ای نشاان ( در مطالعاه1331) کاظمینی و مدرس  روی
دادنااد کااه برونگرایاای باااالتری  ضااری  هم وااتگی بااا 

هاای های  رخطر بی  دانشاجنیان از ق یال ورزشرفتار
اسات و نتاای  رگرساینن همزماان و  خطرنا  را دایته

بینای کنناده گام به گام نشان داد که برونگرایای  ایش
بایاد. در ت یای  ایا  دار رفتارهاای  رخطار مایمعنی
های مانند؛ تمایال باه تنان گ ت که مشخصهها مییافته

ی، جوانری، جواتجنی مندمعایر ، خننگرمی، جرأ 
محر  و فعات بندن در افراد برونگرا در سنق دادن افراد 

 اایری و ارتکااب رفتارهاای  رخطار به سامت ریواک
. همدنی  افراد برونگرا دارای ویژگای (31)اثرگاار باید 

بایند که ای  دو ویژگی خطرجنیی و هیجان خناهی می
عمانال  با رفتارهای ناایم  ارت اط دارند. افاراد خطرجان م

گیرناد و اهال ریواک کاردن، تصمیماتی رجنالناه مای
بایاند. ماجراجنیی و به دن ات هیجان و جل  تنجه مای

های طکار یاده منجار باه رسد تمامی ویژگیبه نظر می
ها و قنانی  ایمنای، خطر کردن فرد، ردم  یروی از رویه

ها و ردم اسات اده از تجهیازا  مناسا  در دستنرالعمل
بایند. از ند که جزء رفتارهای ناایم  میینمحل کار می

رو ای  رو ای  افراد با احتمات بیشاتری باا حانادث روباه
. نتاای  ایا  مطالعاه باا نتاای  ح ی ای و (11) ینندمی

همکاران کاه نشاان داد نماره برونگرایای افاراد حادثاه      
ساز نو ت به افراد بادون حادثاه بیشاتر اسات و افاراد               

را تنجه کمتری به ایمنی دارند و همدنای  نتاای  برونگ
کااه نشااان دادنااد باای  برونگرایاای و  15هانواا  و سااامر

رفتارهای ایما  ارت ااط من ای و معنااداری وجاند دارد 
زاده و همکااران، و با نتای   ری (39 ،36 ،25) همخنانی

یناس و همکااران، مغاایر  هایمیان و همکاران و حت
ای  در خصاااانص ویژگاااای . بنااااابر(41 ،33 ،3)دارد 

هاای متناقضای درونگرایی( یافتاه -یخصیتی)برونگرایی
وجند دارد ولی تنافت نظری که بی   ژوهشگران وجاند 

ها افاراد اجتمااری هواتند باا دارد ای  است که برونگرا
ارتماد به ن س باال، ردم تحمل و  رخایاگری مشاخص 

ینند، رفتارهای ناایم  بیشتری باه رلات رفتارهاای می
کنناد ولای درونگراهاا دقتی تجربه میطر ایری و بیخ

                                                           
15. Sumer  
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رود کاه ها انتظار مایکنترت طاتی بیشتری دارند و از آن
. (41) در انجااام وظااایب و رملکاارد هنیاایارتر بایااند

تنان با بررسای ابعااد یخصایتی و فرهناگ بنابرای  می
ایمنی، ضم  یناساایی و جابجاایی افارادی کاه تنجاه 

ارند به مشا ل کام خطرتار، کمتری به فرهنگ ایمنی د
ال تاه . هاای ورزیای را ارتقااء دادوری در ساازمانبهره

رناماال متعااددی ماننااد: ساا ک ماادیریتی، راماال 
یناختی)دانش و آگااهی(، فرهناگ ساازمانی، آمانزش، 

گرایی و تقاضای اجتماری در ارت اط با ایمنای و تخصص
 تنانند مؤثر بنده و فرهنگ ایمنی را تحت تاأثیر یره می
با تنجاه باه نتاای  باه دسات آماده از ایا   .قرار دهند

هاای یخصایتی در یند که ویژگی ژوهش مالحظه می
هاا دارد. نتاای  افراد، نقش تأثیرگااری در رفتارهاای آن

تناند به رننان یاک یااخص  یشاگیرانه ای  مطالعه می
مشاای و ارزیااابی رملکاارد ایمناای باارای تاادوی  خااط

به کار گرفتاه یاند و از آن های و اماک  ورزیی سازمان
در به ند ایمنی است اده کارد. در تحقیقاا  مختلاب در 

هاای مختلاب، نتاای  حنزه فرهنگ ایمنی در بی  نمننه
تناناد نشاان دهناده مختل ی باه دسات آماده کاه مای

هاای  یدیدگی گوترده مقنله فرهنگ ایمنی در محایط
کاری و ورزیای بایاد. از  رفای رنامال بوایار زیااد و 

تناند بار نری با تنجه به یرایط کار و ننع فعالیت میمتن
فرهناگ . روی فرهنگ ایمنی یک ساازمان ماؤثر بایاد

ایمناای یااک مجمنرااه از  ارامترهااای مختل اای تااأثیر 
تنان با ارتقاء هار یاک از رنامال ماؤثر،  ایرد که میمی

در   یشگیری الزم را در زمینه حنادث انجاام داد. یقیناا 
ورزیی باندن، همدنن  یگریامل دیده رنل حاص  ینتا

 طیافاراد، یارا زهیاانگنگاه سالمت محانری باه ورزش، 
افاراد  ییبار نحانه  اساخگن  یرهو  یکار هیروح ،یکار
کاار  مگاایته است که به رلت باالبندن حجم انجا ریتاث

و از  رفای  میرنامال ن اند  یاا یتماام یقادر به بررس
 یهاا ااو رلات ت به یجامعه آمار یایجغراف ی راکندگ
 و احتماااال کشاانر بمختلاا طمنجااند در نقااا یفرهنگاا
از یاااده  داده هاااای اساااخرا  مت ااااو  بااار یثأتااا

در نهایت جهات های ای   ژوهش بنده است. محدودیت
گاردد ایا   اژوهش در ت یی  بهتر موئله  یشنهاد مای

بی  مربیان، سر رستان، ورزیکاران و سایر افراد مارت ط 
 با حنزه ورزش صنر  گیرد.
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